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Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Buzau
Domnului Director lui ian NEAGU

Spre ~tiinta: Oficiilor de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
in atentia
, ~ Doamnei I Domnului Director

Avand in vedere solicitarea OCPI Buzau inregistrata
la ANCPI sub nr.
328373/14.10.2009,
prin care sunt cerute clarificari cu privire la modul de aplicare a
prevederilor Ordinului Directorului General nr.634/2006, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, la receptia planurilor parcelare rezultate in urma contractul de prestari servicii
"Realizarea planurilor parcelare", va comunicam:
•

•

•

Daca la intocmirea noului plan parcelar se identifica imobile a caror suprafete au fost
diminuate fata de cele mentionate in titlurile de proprietate, atunci declaratiile
proprietarilor imobilelor in cauza, intocmite conform anexei 5, se vor prezenta la
receptia planului planului parcelar, ~i nu in momentul inscrierii lor in cartea funciara, la
solicitarea ulterioara a proprietarilor.
Daca suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mica decat suprafata
rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate
parcelele din tarlaua respectiva, atunci suprafata fiecarei parcele va fi diminuata direct
proportional cu suprafata ei, astfel incat sa se realizeze 0 inchidere exacta a
suprafetelor in toata tarlaua. La receptia planului parcelar se vor prezenta declaratiile
tuturor proprietarilor, date in prezenta executantului lucrarii ~i intocmite conform anexei
nr.5.
Daca suprafata rezultata din masurarea intregii tarlale este mai mare decat suprafata
rezultata in urma insumarii suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate
parcelele din tarlaua respectiva, atunci comisia locala va stabili daca surplusul de teren
va fi trecut ca 0 rezerva, cu pozitionare precisa in planul parcelar sau va fi redistribuit
proprietarilor imobilelor din tarlaua respectiva. La receptia planului parcelar nu se vor
solicita proprietarilor documente suplimentare, viza comisiei locale pe planul parcelar ~i
pe tabelul parcelar fiind suficiente. Daca in tarla exista imobile inscrise in cartea
funciara se va procada conform art.26, pct.e din Ordinul 634/2006, Cli modificarile ~i
completarile ulterioare.
Cu deosebita consideratie,
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